
 

Referat etter årlig møte i den 
internasjonale fallskjermorganisasjonen (IPC) 

1. Bakgrunn 

Årlig IPC møte ble gjennomført i Vesterås i regi av det svenske fallskjermforbundet i 
perioden 31. januar – 1. februar 2009.  
Fallskjermseksjonen i Norges Luftsportforbund (F/NLF) var representert med Pål Bergan 
(norsk delegat), Trude Sviggum (reserve delegat) og Tone Bergan (observatør). 
 

2. Drøfting 

2.1. IPC strategisk plan 

IPC president Graeme Windsor orienterte om IPC sin strategiske plan; 
 
Fallskjermsporten skal fremstå som attraktiv og dynamisk. For å oppnå dette har IPC satt 
opp tre aksjonsområder: 

Konkurranse format: 

• Introdusere direkte (live) dømming og presentasjon av resultater for alle 
fallskjerm disipliner. 

• Enkle konkurranse regler. 
• Regelverket skal samordnes disiplinene mellom. 

Seleksjons prosess til internasjonale konkurranser: 

• Utvikle materiale for å tiltrekke seg organisatorer. 
• Konkurranse arenaer med enkel tilgang for publikum og media. 
• Utnyttelse av sportens markedspotensial 

Sikkerhet: 

• Felles standard ifm innsamling av data til statistikker 
• Informasjon om sikkerhets saker  
• Sikkerhets standarder 

 

2.2. ”World Games” 2009 Kinesisk Taipei 14 – 21 juli 2009 

”World Games” (WG) vil bli gjennomført i Kinesisk Taipei 14-21 juli 2009. Fallskjerm 
stiller med følgende grener: 
 
”Accuracy Landing” (AL)  10 deltakere  
”Canopy Formation” (CF)  18 deltakere  
”Canopy Piloting” (CP)  10 deltakere  

”Formation Skydiving” (FS) 30 deltakere (6 lag) 



 

”Freeflying” (FF)   18 deltakere 

 (6 lag)  

 

• Norge er kvalifisert for deltakelse i FS (Arcteryx) og FF (Skywalkers). 
• Egne regler er utarbeidet for konkurransen (http://www.fai.org/parachuting/). 
• For FF gjelder 2009 utgave av divepool (FS divepool er uendret). 
• Hopping vil bli gjennomført fra sivile BK 117 helikoptre, og  hoppene vil bli 

dømt live (air to ground). 
• For mer informasjon om konkurransen se www.worldgames2009.tw. Bulletin 1-3 

er publisert her. 
 

2.3. ”World Air Games” Torino 7-13 juni 2009 

• Norge er i utgangspunktet kvalifisert for deltakelse i FS (Arcteryx).  
• I skrivende stund er det usikkerhet omkring fallskjerm sin deltakelse i ”World Air 

Games” (WAG).  Organisatorene har mistet flere store sponsorer og har derfor 
problemer med økonomien. Videre er luftromskontroll en stor utfordring.  

• Informasjon om konkurransen på www.wag2009.com/eng 
 

2.4. IPC teknisk- og sikkerhets komité  

Gjennomgang av hendelser i 2007: 
• 41 land sendte inn data. 
• 6 mill hopp, 837 000 hoppere, 68 dødsulykker (inkl 2 tandem) 
• Landingsulykker under raske fallskjermer er den vanligste årsak til dødsulykker. 
• 55 stk pga menneskelig feil. 16 kunne vært unngått (?) ved bruk av nødåpner. 

 
Hendelses register:  
Medlemsland anmodes om å bruke registeret. 
 

2.5. IPC økonomi arbeidsgruppe 

Budsjett for 2009: Ferdigstilles etter at det er bestemt hvor de store konkurransene 
fremover skal være. 
 

2.6. IPC FS komité 

FS komiteen blir ledet av Fiona McEachern fra Australia. Trude Sviggum er norsk 
medlem i FS-komiteen.  

2.6.1.  Endringer til konkurransereglene i FS: 

På agendaen til det åpne FS møtet stod blant annet ”slow speed judging”, lengde (antall 
dager) på en konkurranse og endringer til ”Divepool”. Dette var saker som kom opp på 
utøvermøtet under VM i 2008. Sett i lys av IPC strategisk plan (se pkt 2.1) ble forslagene 



 

mtp ”slow speed judging” og øket antall dager i en 
konkurranse ikke stemt frem på møtet. Majoriteten av landene ønsket heller ingen 
endringer til FS ”Divepool”.  
 
Det blir derfor kun små og mest ”kosmetiske” endringer i FS regelverket i år: 

i. ”Freeze frame”, pkt 5.5: Tillegget som ble innført i fjor utgår, da det ikke ble 
positivt mottatt. Følgende slettes: ”For Judging purposes, the stationary contact 

of grips on the freeze frame will be assessed using only the two dimensional video 

evidence as framed”. 

ii. ”Delegation composition” pkt 6.3.1: Trener og dommere fjernes. Dersom de er en 
del av den offisielle delegasjonen må det betales sanksjonsavgift for disse. Denne 
endringen gjennomføres også i regelverket for de andre disiplinene. 

iii. ”Jump abortion rule”, pkt 4.2 flyttes fra  FS regelverk til Section Five. 
iv. IPC ”divepool” forblir som den er i dag. Komiteen vurderte innkomne forslag fra 

USA til endringer i FS 4 og FS 8 pool. 

2.6.2. Fremtidige konkurranser 

1. WAG, se 2.2. 
2. WG, se 2.1. 
3. ”World Cup/European Championships” (WC/EC): Arrangeres i Tsjekkia 30. august 

til 6. September 2009. For mer info se http://www.ec2009.info/. 
4. VM 2010 i Russland etter budrunde mot USA. Russland fikk 19 stemmer mot USA 

17. Blir arrangert i Menzelinsk i perioden 29 juli til 6 august. Konkurranse i FS, CF 
og AE. 

2.6.3. Vertikal FS (VFS) 

Det ble i 2008 besluttet at VFS er en gren underlagt FS, og at det skal hete ”Vertical 
Formation Skydiving” (VFS). Det ble arrangert WC i Eloy i perioden 26-28 oktober 
2008. Fra og med 2009 vil første kategori konkurranser i VFS arrangeres parallelt med 
konkurranser i FS. 
  
VFS regelverket er oppdatert, og det er også kommet til flere formasjoner og blokker i 
Divepool (blir publisert på http://www.fai.org/parachuting/ ca 1 mars). 
 

2.7. IPC komité for artistiske grener 

Komité for artistiske grener blir ledet av Ronald Overdijk fra Nederland. Norge har ingen 
medlemmer i komiteen.  

2.7.1. Endringer til konkurransereglene innen artistiske grener: 

Skysurf utgår som konkurranse disiplin. Siste VM var i Maubeuge. 
Forslag om å kombinere menn- og kvinne klasse i freestyle (dvs kun åpen klasse). ble 
stemt ned; klassedeling vil fortsette (helt til klassen for menn ”dør bort” av seg selv..). 
 
Endringer til AE regelverk: 



 

i. Inkludere pkt om total separasjon (pkt 2.4.3) 
“total separation is when all competitors show at one point in time they have 
released all their grips and docks, and no part of their arms and legs have contact 
with another body”. 

ii. 4 nye randoms i frifly – se divepool (blir publisert på 
http://www.fai.org/parachuting/ ca 1 mars). 

iii. WG vil bruke 2009 versjon av formasjonene. 
 

2.7.2. Fremtidige konkurranser 

Samme som for FS, se pkt 2.6.2. 

2.8. IPC komité for ”Canopy Piloting” 

Komité for ”Canopy Piloting” (CP) blir ledet av Thomas Touminen fra Finland. Norge 
har ingen medlemmer i komiteen.  
 
Komiteen vil forberede en budprosess for et komplett dømmesystem for CP. Har tidligere 
fått innvilget penger fra IPC for å utvikle dømmesystem, pengene er ennå ikke brukt. 

2.8.1. Endringer til konkurransereglene innen CP: 

i. For at en rekord skal være gyldig gjelder følgende: ”A Canopy Piloting record 
may only be ratified if the performance was made in wind conditions of no more 
then 7 m/s”.  

ii. Revidering av ”Zone Accuracy” (for detaljer se offisielt regelverk). 
iii. Spesifisering av dømming av offisielt treningshopp. 
iv. Gjeninnføring av 1 kg pluss regel: ”A competitor will be allowed one additional 

kilogram of weight above the maximum amount shown in Addendum E”. 
v. Redusering av minimum vann dybde til 60 cm over baneområdet, pluss 20 m før 

inngangsporten. 
vi. Egne regler (spesifikasjoner) for WAG og WG. 

 

2.8.2. Fremtidige konkurranser 

i. WAG, se 2.2. 
ii. WG, se 2.1. 
iii. World Cup i 2009; bud fra Sør Afrika ble akseptert. 

 

2.9. IPC dommer komité 

IPC dommer komité blir ledet av Pia Berggren fra Sverige. Norge har ingen medlemmer i 
komiteen. Tone Bergan var observatør under formøtet, og vil bli brukt som rådgiver for 
komiteen fremover. 
 
Dommer komiteen har utarbeidet et ”dommerkurs på nett” (se 
http://www.fai.org/parachuting/node/1128). Kurset er ment å være en introduksjon til det 



 

å dømme fallskjermhopping. Kurset er et tillegg til 
eventuelle nasjonale dommer kurs, og gir deltakeren nødvendig kunnskap til å dømme på 
nasjonalt nivå. 

2.9.1. Nytt dømme system 

Komiteen skal jobbe med spesifikasjoner for nytt dømmesystem. Intensjonene er at 
systemet skal være i tråd med IPC strategisk plan. 
 

2.9.2. Dommer lister 

Dommerlistene for 2009 ble offentliggjort under IPC møtet. Norge har 3 internasjonale 
dommere for 2009: 
 
Tone Bergan  FS dommer    
Anna Maria Lund FS dommer, AL dommer 
Steinar Lillås  Dommer for artistiske grener 
 

3. Konklusjon 

Offisielt referat fra årlig møte i IPC samt oppdatert regelverk vil bli publisert på IPC sine 
nettsider innen 1 mars 2009. Adressen til nettsiden er http://www.fai.org/parachuting/. 
 
Dette referatet er basert på de våre notater under møtet, og fokuset er lagt på de 
fallskjerm grenene hvor Norge er representert. 
 
 
 

Trude Sviggum 
Norsk reserve delegat IPC 


